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Fastställelseintyg
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originalet.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Vaggan, 802412-5638, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Stiftelsens bildande och ändamål
Insamlingsstiftelsen Vaggan bildades i november 2002. Stiftelsens ändamål är att ge stöd till
verksamhet i Litauen, Lettland och Estland för barns och ungdomars vård och fostran utanför det egna
hemmet i syfte att ge skydd, stöd och vård till de barn och ungdomar i nämnda länder som riskerar att
utvecklas ogynnsamt.
Styrelse
Styrelsen består av Axel Östergren, ordf., samt ordinarie ledamöterna Lennart Köhler, Egil Ruud,
Anders Johansson, Hans-Jacob Bonnier, Pia Bolinder Höök och Helena Rönnberg. Inga
styrelsearvoden utgår och alla övriga inom stiftelsen arbetar ideellt.
Organisation, insamlingskontroll, revisor
Vaggan använder främst frivilliga krafter för all verksamhet inklusive insamlings- och
bidragsverksamhet. Det betyder att kostnaderna för verksamheten kan hållas låga.
Bokföring och ekonomisk administration sköts av Resolut Ekonomi AB.
Auktoriserad revisor är Magnus Hamberg på Parsells revisionsbyrå AB i Stockholm. Parsells
revisionsbyrå har organisationsnummer 556290-1206. Adressen är: Östermalmsgatan 33, Box 26122,
100 41 Stockholm.
Vaggan har ett 90-nummer och kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll.
Insamlingsverksamheten
Även 2014 har kantats av generösa företag och privatpersoner både när det gäller ekonomisk stöttning
och engagemang. Från allmänheten har under verksamhetsåret bidrag och utrustning till ett totalt
värde av 1 893 901 kr samlats in medan bidrag från företag och organisationer varit 549 160 kr.
Under året har Insamlingsstiftelsen fortsatt att fördjupa sitt engagemang i Riga och Lettland. I maj
öppnades en hjälpmedelscentral för att i första hand stödja funktionsnedsatta barns behov i Rigaområdet men glädjande nog har möjligheterna funnits att utvidga hjälpen till andra delar i landet.
Hjälpmedel för över 2 MSEK har kunnat placeras hos över 1000 behövande, bland dem även ett antal
äldreboende i Riga. I samband med invigningen fick Vaggans verksamhet en hel del uppmärksamhet i
media bl.a. i svensk TV. Vaggan stöder officiellt de fyra barnhemmen för barn med funktionsnedsättningar som finns i Riga och lyder under Rigas socialområde. Alla barnhem har barn med
funktionsnedsättningar i åldrarna 0-18 år samt även unga vuxna upp till 25 år.
Samarbetet med Hjälpmedel Stockholm och Sodexo Hjälpmedel fortsätter att fördjupas och är mycket
viktig för Vaggans verksamhet både när det gällt att utveckla hjälpmedelscentralen i Riga och utbilda
personalen som sköter denna. Även för verksamheten i Litauen är dessa samarbetspartners
utomordentligt viktiga. Under kommande år hoppas vi kunna starta en hjälpmedelscentral i Kaunas,
Litauen.
I Kaunas är sedan 2013 verksamheten organisatoriskt överförd till och ingår som en del av
Universitetssjukhuset. Barnhemmet Lopselis fungerar som ett nationellt center för habilitering och
rehabilitering av barn. (rehabiltering = barn som föds friska men skadas i olika olyckor )
Vaggan kan genom sin verksamhet tillhandahålla utrustning som sängar, kuvöser samt annan
avancerad sjukvårdsutrustning liksom handikapphjälpmedel av olika slag till barnhemmen och även till
andra närliggande vårdinrättningar. Utrustning som dessa barnhem inte skulle ha möjlighet att
anskaffa på egen hand. Liksom tidigare år sänds regelbundet även kläder, leksaker, annan utrustning
och förbrukningsmateriel till barnhemmen.
Hem - och Facebook sidorna är viktiga för Vaggans verksamhet och utgör en knytpunkt för all
information.
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Insamlingsstiftelsen Vaggan har under året haft fyra stycken huvudsponsorer. Dagens Medicin,
Microsoft AB, Gullringsbo Egendomar, Koberg och Gåsvadsholms Godsförvaltning, Folkhem/Wåhlins
Fastigheter och ICA-Kuriren.
Många företag har under året bidragit med större summor t ex exempel EpiServer AB som bidrog med
hela 50.000 kronor. ???????
Bidragsverksamheten
Barnhemmet Lopselis (på svenska: Vaggan) i den litauiska staden Kaunas är en av mottagarna av
både monetära bidrag och utrustning.
Barnhemmen Baldone, Plevnieki, Riga och Teika stöds av Insamlingsstiftelsen Vaggan. Endast
ytterligare två barnhem har barn med funktionsnedsättningar i hela Lettland och Vaggan har även
bidragit till deras verksamhet i viss mån.
Microsoft har utan kostnad för Vaggan utvecklat ett avancerat IT-system vilket var nödvändigt för att
kunna skapa hjälpmedelscentralen i Riga. Systemet kommer även att kunna användas för den
planerade hjälpmedelscentralen i Kaunas.
Tack vare fortsatt generösa bidrag från Colart AB har barnen på alla barnhem kunnat få tillgång till
konstnärsmaterial för kreativ verksamhet. Utställningar och försäljningar, via hemsidan, av deras verk
har genomförts. Konstnären Lars Borenius, som ingått i styrelsen och som i flera omgångar genomfört
en mycket uppskattad färgterapiutbildning i båda länderna, avled under året.
ICA-Kuriren har under året ordnat besöksresor och löpande bevakat verksamheten i form av reportage
samt insamlingsaktiviteter.
Annonsbyrån Lundberg & Co i Gävle har som vanlig bistått med nödvändigt marknadsföringsmaterial.
Vaggan annonserar gratis i ett flertal tidningar.
En växande och allt viktigare del av Vaggans verksamhet utgörs av kunskapsöverföring och utbildning
av personalen på barnhemmen. Tack vare gott samarbete med läkare, terapeuter och vårdpersonal i
Sverige och främst Astrid Lindgrens barnsjukhus samt tekniker från Sodexo samt Hjälpmedel
Stockholm, har utbildning kunnat genomföras av Litauisk och Lettisk personal i ökad omfattning både i
Sverige och i Lettland och Litauen.
Effektredovisning
Merparten av Vaggans bidrag ges i form av utrustning som varje månad transporteras till mottagarna.
Detta sker genom ett mycket gott samarbete med Hjukstroem Cargo.
Ekonomiska bidrag ges med redovisningsskyldighet.
Genom det arbete som genomförts under Vaggans mer än 10-åriga verksamhet har succesivt allt fler
barn (hittills mer än 800) i Litauen getts möjligheter att kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar.
Utbildning och tillhandahållande av hjälpmedel har gjort detta möjligt.
Resultaten av Insamlingsstiftelsen Vaggans verksamhet följs upp genom att styrelsen och andra
engagerade medarbetare, förutom praktiskt taget dagliga kontakter, även löpande besök på
barnhemmen. Detta sker i genomsnitt en gång per månad. Vaggan har också utvecklat goda kontakter
med berörda myndigheter i både Litauen och Lettland. Det råder ingen tvekan om att Vaggans
verksamhet i väsentlig grad förbättrat tillvaron för de drabbade barnen och den personal som arbetar
med dessa.
Filialer i utlandet
Vaggan har inga filialer i utlandet.
Miljö
Genom att Vaggan samlar in och möjliggör återanvändning av utrustning som annars skulle destrueras
bidrar vi till en totalt sett bättre miljö. Både insamlings- och bidragsverksamheten sker på ett sätt som
minimerar miljöbelastningen.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

1
2

493 001
549 160
1 400 900
2 443 061

314 414
346 130
1 166 252
1 826 796

3

-824 737
-1 400 900
-192 990
24 434

-519 139
-1 225 248
-226 478
-144 069

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-3 850
-475
20 109

6 502
-232
-137 799

Resultat före skatt

20 109

-137 799

Årets resultat

20 109

-137 799

Bidrag från allmänheten
Bidrag från myndigheter, organisationer och företag
Övriga verksamhetsintäkter
Rörelsens kostnader
Bidrag till barnhem
Övriga ändamålskostnader
Administrationskostnader
Rörelseresultat

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

420 000
420 000

140 000
140 000

Kassa och bank

1 056 911

1 336 605

Summa omsättningstillgångar

1 476 911

1 476 605

SUMMA TILLGÅNGAR

1 476 911

1 476 605

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

1 213 902
20 109
1 234 011

1 351 701
-137 799
1 213 902

1 234 011

1 213 902

17 167
108
225 625
242 900

23 566
239 137
262 703

1 476 911

1 476 605

2014-12-31

2013-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från FAR SRS.
När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Personal
Stiftelsen har inte haft några anställda under räkenskapsåret. Inga löner har utbetalats, ej heller till
styrelsen.

Noter
Not 1 Bidrag från myndigheter, organisationer
och företag

Dagens Medicin AB
Microsoft AB
Hewlett-Packard Sverige AB
AB Gullringsbo Egendomar
Kobergs Godsförvaltning
Forma Publishing Group AB
Övriga

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

70 000
70 000
145 000
70 000
70 000
70 000
495 000

70 000
70 000
62 170
75 000
68 960
346 130
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Not 2 Övriga verksamhetsintäkter

Gåvor material och utrustning
Summa

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

1 400 900
1 400 900

1 166 252
1 166 252

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-

-

2014-12-31

2013-12-31

-

4 999
-4 999
-

-

-2 000
2 000
-

-

-

Not 3 Administrationskostnader

Upplysning om revisionsarvode
Revisionsuppdrag

Parsells Revisionsbyrå AB
Auktoriserad revisor Magnus Hamberg

Not 4 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
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Not 5 Eget kapital
Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

1 213 902
20 109
1 234 011

Underskrifter
Stockholm 2015-03-16

Axel Östergren
Ordförande

Lennart Köhler

Egil Ruud

Anders Johansson

Hans-Jacob Bonnier

Pia Bolinder Höök

Helena Rönnberg

